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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตัง
้ ตลาดและต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอใบอนุญาต)
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตาม
อานาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณ
กลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
3พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
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2หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ต่อใบอนุญาต)
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาด
ขึ้นตามอานาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคา
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหาก
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเปน
ผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่ า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
3กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927
E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วัน

ลาดับ
1)

2)

3)

4)

5)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))
การตรวจสอบเอกสาร
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
2.1. กรณีไม่อนุญาตให้ (ต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))
การตรวจสอบเอกสาร
1.ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนด
2.ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

4 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต)
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต)
4)
ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต)
5)
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต)
6)
(กรณี ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่น
เพิ่มเติม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสาเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

-

-

-

-

......2.แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
......3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่
ท้องถิ่นกาหนด
)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตจั ด ตั้ ง ตลาดฉบั บ ละไม่ เ กิ น 2,000
บาทต่อปี
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

5
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)1) พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ.
2551 3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2)กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
3)พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
4)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด อบต.โนนทอง 17/08/2558
19:45
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีมีเหตุจาเปนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุ ญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเปนแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร / พื้นที่ก่อสร้าง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ระยะเวลา
15 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

15 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-
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ลาดับ
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนา ทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอานาจ ต้องมีหนังสือมอบอานาจ ติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
รายการคานวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อ
อาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้คานวณ
พร้อมลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ลาดับ

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้อาคาร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง
กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณ การ
ออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้คานวณและผู้ขออนุญาต
ลงนาม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-
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ลาดับ

20)

21)

22)

23)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail : nontong_kaset@hotmail.com Website :
http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: ((ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด))
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ -
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 อบต.โนนทอง สาเนาคู่มือประชาชน
17/08/2015 13:51
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ (เกิน 200 ตารางเมตร)
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอใบอนุญาต)
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เปนการขาย
ของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่
กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
ไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

2.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ขอต่อใบอนุญาต)
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เปน
ขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเปนผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วัน
ลาดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

1 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

10 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
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ลาดับ
4)

ขั้นตอน
1. การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1.1 กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
1.2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

ระยะเวลา
7 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2.การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
5)

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))
1.ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนด
..... 2.ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
4)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
5)
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-
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ลาดับ
6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของ
สถานประกอบการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจาหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตจั ด ตั้ ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารและ
สถานที่ ส ะสมอาหารพื้ น ที่ เ กิ น 200 ตารางเมตรฉบั บ ละไม่ เ กิ น
3,000 บาทต่อปี
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ (เกิน 200 ตารางเมตร)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 20.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ (เกิน 200 ตาราง
เมตร) อบต.โนนทอง 17/08/2558 22:43
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอใบอนุญาต)
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

2.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอต่อใบอนุญาต)
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมือ
่ ได้
ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและ
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเปนผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
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หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วัน
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต (กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ)
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)

ระยะเวลา
15 นาที

1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

10 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
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ลาดับ
5)

ขั้นตอน
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลา
1 วัน

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
3)
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจาหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผน
ที่)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
4)
ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้จาหน่ายอาหารหรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดย
ปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อ
ปี

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 20.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ อบต.โนนทอง 17/08/2558 23:08
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เปนกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่ น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

2 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เปนกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการ
ขออนุญาตใหม่เสมือนเปนผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้อ งเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
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(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 0 ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพพร้อม
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

3)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการหลังจากนั้นจะมี
หนังสือแจ้งให้มารับใบอนุญาตหรือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้รับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

10 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

4)
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม)
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม)
3)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสถานที่
ประกอบการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม)
4)
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.1 ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม
1.2 กรณีต่อใบอนุญาตและเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงาน)
5)
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
การต่อ ใบอนุ ญาตใช้ห ลั ดฐานเช่ น เดี ย วกั บ การขอใบอนุ ญ าตราย
ใหม่ และนาใบอนุญาตเดิมมาพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม โดยให้
ยื่นภายในกาหนด 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพพ .ศ. 2545
2)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) อบต.โนนทอง
17/08/2558 18:41
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจากทรัพย์สินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีเกินเวลาที่
กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับ
แจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์
(ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคา
ขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น
ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927
E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 5 นาที
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้รับบริการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๒)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
2 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

2 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

3)

การพิจารณา
ผู้รับบริการชาระเงิน/รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.๑๒)
(หมายเหตุ: -)

1 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๑๒) ปีที่ผ่านมา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ –
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.โนนทอง 17/08/2558 18:16
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่พ.ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีบารุงท้องที่โดยมี
หลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เปนเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบ
ว่าจะต้องเสียภาษีเปนจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลัง
เดือนมีนาคมต้องชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด
30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เปนหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเปนเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่น
ทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เปนหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปี
ก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมิน
นั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศ
ราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคา
ขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น
ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 5 นาที
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้รับบริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
2 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

2 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

3)

การพิจารณา
ผู้รับบริการชาระเงิน/รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๕)
(หมายเหตุ: -)

1 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) ปีที่ผ่านมา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
สาเนาโฉนดที่ดิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
กรมที่ดิน
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีบารงุท้องที่พ.ศ.2508
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับชาระภาษีบารุงท้องที่ อบต.โนนทอง 17/08/2558 17:51
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีป้าย
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือ
เครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคา
ขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927
E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 5 นาที
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้รับบริการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย (ภ.ป.๑)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
2 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้ารับตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

2 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

3)

การพิจารณา
ผู้รับบริการชาระเงิน/รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)
(หมายเหตุ: -)

1 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ป.๗) ปีที่ผ่านมา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ –

32

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีป้าย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: การรับชาระภาษีป้าย
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับชาระภาษีป้าย อบต.โนนทอง 17/08/2558 17:19
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : ช่วยเหลือสาธารณภัย
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ช่วยทันที่ที่ได้รับแจ้งเหตุ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24
ชั่วโมง

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ช่วยเหลือทันที่ ที่ได้รับแจ้งเหตุ))

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 0 ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การพิจารณา
รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ หมายเลข 089 845 2447 หรือโทร
1169
(หมายเหตุ: (ช่วยเหลือทันที่ที่ได้รับแจ้งเหตุ))

ระยะเวลา
1 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2)

การพิจารณา
รับทราบสถานที่ ที่เกิดเหตุและออกปฏิบัติการทันที่
(หมายเหตุ: (ภายในเขตให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง และพื้นที่ข้างเคียงที่แจ้งขอความช่วยเหลือ))

1 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

3)

การพิจารณา
ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและน้าส่งโรงพยาบาลต่อไป
(หมายเหตุ: -)

0 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
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2)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: ช่วยเหลือสาธารณภัย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ.2550
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ.2556
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ช่วยเหลือสาธารณภัย อบต.โนนทอง 17/08/2558 22:04
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ช่วยเหลือตามความเปนจริงและสมควร
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 0 ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนยื่นคาร้องขอรับความช่วยเหลือพร้อมเอกสาร
ประกอบการยื่นคาร้อง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานข้อเท็จจริงต่อ
ผู้บังคับบัญชา
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

3)

การพิจารณา
ผู้บังคับบัญชาสั่งการดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ร้อง
(หมายเหตุ: -)

3 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

4)

การพิจารณา
แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
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ลาดับ
2)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)

พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537

2)พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้เขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้เขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 7.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ อบต.โนนทอง 17/08/2558 22:27
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พิจารณาตามความเปนจริง จากความเดือดร้อนมากน้อยเท่าไร ช่วยเท่าที่ช่วยได้
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 2.2 ชั่วโมง
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนยื่นคาร้องขอรับความช่วยเหลือพร้อมเอกสาร
ประกอบการยื่นขออนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

2)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วเสนอต่อผู้มี
อานาจอนุมัติ
(หมายเหตุ: -)

10 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

3)

เจ้าหน้าที่ออกให้การช่วยเหลือ สนับสนุนน้า อุปโภค - บริโภค
ให้กับประชาชน
(หมายเหตุ: -)

2 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
ใบคาร้อง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120 โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail :
nontong_kaset@hotmail.com Website : http://www.tambonnonthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน: สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ.2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 3.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค อบต.โนนทอง 17/08/2558 21:10
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

